LA CASA ABACIAL, VISITES DE NIT
UN LLIBRE OBERT AMB NOTES
MUSICALS

Descobreix més visites guiades
a través d’aquestes aplicacions,
disponibles a App Store
i a Google Play

DESCOBREIX
ELS ITINERARIS
TURÍSTICS DE
SANT CUGAT
2017

Audioguia
Sent la veu del Monestir de Sant Cugat
Preu: 4 €
Natura Local
Promoció del patrimoni natural
Gratuïta

Més informació:

santcugat.cat/turisme

· Visites en català
· Activitats recomanades a partir de 14 anys
· Menors de 7 anys, gratuït

fes va
e !
la sterva
re

Descobreix tots els secrets que s’oculten al Palau Abacial,
al costat d’un guia excepcional, i arriba fins al Tresor que
Sant Cugat va amagar dins d’aquest edifici fortificat.

Regala’t una nit diferent al Reial Monestir. Fes una visita
guiada pel conjunt arquitectònic i relaxa’t en un dels
millors claustres romànics amb un tastet de música
clàssica.

La visita anirà a càrrec de l’historiador Domènec Miquel

Divendres, 7 d’abril
CONCERT PER A SOPRANO
I GUITARRA

Divendres, 19 de maig
CONCERT PER A DUES
FLAUTES

Dates: 1 d’abril i 8 de juliol

Dates: 7 d’abril i 19 de maig.

Sortida: 10.30 h, des de l’Oficina de Turisme

Sortida: 20.30 h, des de l’Oficina de Turisme

Durada: 1 hora

Durada: 1 h 30 minuts

Preu per persona: 5 € (menors de 7 anys, gratuït)

Preu per persona: 15 € (menors de 7 anys, gratuït)

Cal fer reserva prèvia

Cal fer reserva prèvia

Pl. d’Octavià, 10
Portal Major del Monestir
Telèfon: 93 675 99 52
turisme@santcugat.cat
santcugat.cat/turisme

Amb la col·laboració:
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LLEGENDES
NOCTURNES
AL Monestir
de sant Cugat

EL DIA A DIA
DELS MONJOS A
L’EDAT MITJANA
Foto: Localpress

EL CAMPANAR,
L’ESGLÉSIA I EL
CLAUSTRE

Coneix a fons les cases modernistes i noucentistes de
l’Eixample construïdes a finals del segle xix i principis
del xx. S’aixequen a l’ombra de pollancres, plataners,
xiprers i lledoners frondosos.

Visita el campanar mentre escoltes el repic de les campanes
i contemples unes fantàstiques vistes de la ciutat.

La visita anirà a càrrec de l’historiador Domènec Miquel

Després, entra dins la majestuosa església per conèixer
l’evolució del romànic al gòtic. I per acabar, coneix un dels
millors claustres romànics, amb 144 capitells únics.

LLOCS PER VISITAR

LLOCS PER VISITAR
Campanar: principis del segle xi
Església: segles xii-xiv
Museu de Sant Cugat - Claustre: claustre romànic dels segles xii-xiii
Sobreclaustre i claustre renaixentista: segle xvi
Conjunt monumental: volta exterior

Tens el privilegi de visitar el Monestir de nit i escoltar totes
les llegendes que s’hi van viure, mentre degustes un bon flaó,
el pastisset d’origen medieval que els monjos del monestir
menjaven en ocasions especials.

Gaudeix en família d’un viatge en el temps fins a l’edat
mitjana, coneix els costums i el dia a dia dels monjos a
través del Costumari del Monestir, escrit per Pere Ferrer.

Dates: 22 d’abril, 27 de maig, 17 de juny, 15 de juliol, 12 d’agost,
26 d’agost i 16 de setembre

Dates: 3 de juny, 5, 12 i 19 d’agost i 2 de setembre

Dates: 8 d’abril, 13 de maig, 10 de juny i 23 de setembre

Sortida: 10 h, des de l’Oficina de Turisme

Sortida: 22 h, des de l’Oficina de Turisme

Sortida: 17 h, des de l’Oficina de Turisme

Durada: 1 h 30 minuts

Durada: 2 h

Preu per persona: 15 € (menors de 7 anys, gratuït)

Preu per persona: 8 € (menors de 7 anys, gratuït)

Cal fer reserva prèvia

Cal fer reserva prèvia

Durada: 2 hores
Preu per persona: 8 € (menors de 7 anys, gratuït)
Cal fer reserva prèvia

Visites
en anglès:

29 d’abril,
6 de maig,
1, 22 i 29
de juliol.

MODERNISME,
NOUCENTISME...
ENTRE ARBRES
HISTÒRICS

Plaça Barcelona: cases de
poble catalanes. Segles xix i xx
Can Quitèria: casa pairal
urbana. Final del segle xix
Vil·la Felisa: Joaquim Codina.
1882. Eclèctic
Casa Jover: 1920. Classicista
Casa Armet: Ferran Romeu i
Ribot, arquitecte.1898

Casa Mójica: Santiago de
la Calzada, arquitecte.1930.
Noucentista
Casa Mir: Eduard Maria
Balcells, arquitecte.1908
El Generalife: 1919. Neoàrab
Casa Mónaco: accés al
recinte. Eduard Maria Balcells,
arquitecte

Dates: 20 de maig i 30 de setembre
Sortida: 11 h, des de la plaça Barcelona (davant de l’antic Ajuntament)
Durada: 1 hora
activitat
familiar

Preu per persona: 5 € (menors de 7 anys, gratuït)
Cal fer reserva prèvia

